


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْوَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق  سردلا ةعاق

 لانو ةيويح

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس
 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ِبّرّدت
 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف رف .٠

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ْبّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقولشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُثَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 نا يداوا و
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 يلا ةّياكنإ داعأ
 ٌمُثول يلاكس : موك

 ايودفاح تتانتثبا ةبتتككم



 ٌروطاربْمإ ُشيِعَي ناك ٍنامَّزلا ميدق يف

 .ةَديدَجلا َباَْيْتلا ُقَّشْعَي
 «حابّصلا يف اهنَبْلَي تاك ُهَدْنِع ناكف

 رْهّظلا َدْعَب اهُسَبْلَ قرخأو

 .ءاسّملا يف اهسّبْلَي اهّرْيَغ ٌبايِثو





 ةئيدعلا ءاج مْوَي تاذ

 .ٍنابيرَغ ِنالُجَر
 : :يشيبح نْيَلاتْحُم «ةقيقحل ! 1 «ءاناكو



 :ُهَل الاقو روطارّبْمإلا ٍنالُجَّرلا ٌلَباق

 «ناميَظَع (ناطاّيَح) ٍناكئاح نْحَت»

 «:اهيخفأو ٍباْيلا ردن (طبخبت) كليب

 اةيدبق اهرك يطا رتخإلا خت
 ُهَدْنِع ّنوكي ْنَأ َدارأ ُهَنَأل
 3 سل يف ىروا # هع

 .بيجع ٌرخاف بوث



 :ٌروطاربْمإلا ّلاق

 («!بيجَعلا بوت نع ىنارّبخ»



 اق خدع ةرعبل ريال 3 52 قمح نوكت ةاري الا قو

 اًحَرَف ٌروطارّبْمإلا َدادزاف



 لمعلا آَدْبَي ْنَأ ٍنالاتْحُملا دار
 هع 4 د ومع
 «.ةيبَهَذ طويخ انْمَرْلَت١»

 :الاقف

212 000 

 ٌةَريبَك ٌيَمَك ٌروطارّبْمإلا امُهاَطْعَأف
 قققذلا طورحلا و



 56 5 ملا َّنِكَل

 َبَمَّذلا اذ نْيكات

 بولا اهْنِم اطيخيل .ٌبيجَعلا ٌرخافلا
 »هَ



 ِناجْسْنَي آَدَب امُهّنَأ ارهاظَت من

 .ٍبيجكلا ٍبْوَتلا ٌشامُق

 ؛َكَندََش طاشتب ِنالََمْعَي احارو

 ةَقِدِب ةطايخلا َلْوَن ناكّرحُي
 ءِفْلَخْلا ىلإو مامألا ىلإ

 ظ ءِوَقلا َمِظَتنَملا ٍلونلا َتْوَص ٍرصقلا لهأ ْعَمْسَيف | .رقلا َمِظنملا ٍلْوَّتلا ٌتْوَص رْصقلا ٌلْهَأ ٌدَمْسَيف





 ٌروطارّبمإلا َدارأ َقَلْيَ تاذ

 :«بيجكلا توّذلا نع َديْقْسَي نأ

 :ُهَل ّلاقو «َنيِراْشَتْسُملا َريِبَك ىعُدَتْساَف



 «ةطايخلا ِةَفْرُغ ىلإ ْبَمْذإ»
 ل زيي ترك 0

 «.توثلا ىرت فيك يل لقو
+ 3 



 «ةطايخلا ٍةقْرَع ىلإ َنيِراشَتُْملا ٌريبَك َبَهَد
 ِطاشَتب ِنالَمْعَي ِنْيَلاتْحُملا ٍنْيَطاَّحلا ىأرف

 .ٍفْلَحلا ىلإو مامألا ىلإ ِةَقِدب َلْوَنلا ٍناكٌرَحُيو
 وات



 ! كيك ىرأال اند :ةسملا نيف ّلاق

 «.اًبيَغ ٌقَمْحَأ ٌنوكي َبْوَّتلا ىرَي ال ْنَم ْنِكل

 أ ليم ٌنْوَت اذّه» :ِنْيَطاّيَحلِل لاق َكِلَدِل

 2 0 5 / 6 عج

 «.اًليمَج اَبْوَت تْيَأَر يِنَأ ٌروطاربمإلا ٌرِبْخَأَس



 «ةطايخلا ٍةقْرُع نم َنيراشَتْسُملا ُريبَك َجَرَت
 ءاريثَك ٍنالاتخُملا ٌكِحَضف

 :ُهَل الاقو «روطارّبْمإلا ىلإ ابَمَد َّمُث

 « ةّيِبَعَّذلا ظويحلا نم ٌديِزَملا انْمَرْلَي»



 ه2 صر د هود 5 4

 ىرخأ َةَريِبك َةيَمَك ٌروطارّبْمإلا امُهاطْعَأ
 اهأََحف كّيبَهَّذلا طويُخلا َنِم

 .سيك ىف ٍنالاتخملا



 ءٍةقِدب ٍِفلَخلا ىلإو مامألا ىلإ ٌلؤنلا ٍناكٌرَحَي

 مِظَتنُملا ِلْوَنلا َتْوَص ِرْصَقلا ُلْهَأ ٌعَمْسَيَف

 ما نال اتْحُملا ٍناطاَيَحلا عَبات
 43 ٍميظَع طاب وج



 قوطاربإلا َنيِراشَتْسُملا ريب َربخأ
 .رخاف َديدَجلا َبْوَتلا َّنأ

 ْمُهَلُك ةئيدملا ُلْهَأ َعَِس ام َناعْرُسو

 .ُْنَع َنوئَّدَحَتَي اوحارو ءِديدَجلا ٍروطارّبمإلا ٍبْوَنب



 ٌروطارّيْمإلا دار ََِِتلا ليلا يف
 وَعَأ اًصْخَش ٌلِسرُي نأ

 .ٍديدَجلا ٍبْوَتلا ِنَع َلَأسَيل
 . ِسَرَحْلا سيئر ةَّرَمْلا ِهْذَه «ىعّدَتْساَف



 نع مِلْعَتْساَو ْبَمْذإ» «.ديدَجلا ل

 :ُهَل لاق



38 

 .ميظَع ٍطاَشَتِب ِنالَمْعَي امْهآَف
 ١ ل َدَحَكَي َلْوَنلا ىأَر

 يفْلَكلا ىلإو مامألا ىلإ

 «ّيوّقلا َمِظَْنُملا ٍلْوَنلا َتْوَص َعِمَسو

 !اًعْيَْم ىرأ ال انأ»

 .ٌبْوَتلا ىأَر َنيِراَشَتْسُملا ٌريبَك ْنِكل

 «.اًئيَغ ٌقَمْحَأ ٌنوكي َبْوَتلا ىري ال ْنَمو



 .اًريثك هب ٌروطارّبْمإلا حّرفيس ١ ًايهح بوك اذهل
 5 ه0 م 6
 «.تيَأَر امب ةريخأل هْيَلِإ بهاذ انأ

3 

 ؟لاقؤ ُهَنوَص َعَفَر م



 «ةطايخلا ٍةَقْرَع ْنِم ٍسّرَحلا ُسيئَر َجَرَخ
 ءاريثك ٍنالاتخُملا ٌكِحَضف



 ا



 :نالاتْخُملا لاق ءيلاّثلا مَْيلا يف

 انتَرايِزِب ٌروطاربْمإلا ٌحَمْسَي لَم"
 «؟ديدَجلا بولا سايقل

 .اًريثك ٌروطاربْمإلا َحِرَق

 .بيجعلا رخافلا ِهبْوَن ِةَيْؤُرِل بَمَّذو
18 



 :ِهِسْفَل يف لاق مث ُهَلْوَح ٌروطارّبْمإلا َرَظَن

 َنيِراشَتْسُملا ٌريبك ْنِكَلو !اًبْوَت ىرأ ال انأ»

 ) .ٍسسّرَحْلا س سيئر ُكِلَذَكَو بولا ىأَر

95 



 ةبايِث ٌروطارّيمإلا َعّلَح
 .ديدَجلا َبْوَّتلا سيق
 نالاتخُملا ٍناطاَّحلا ٌرَماظَتو

 «َبيِجحلا ُهَبْوَت ٌروطارّبْمإلا ٍناسِْلُي امُهَّن
 .اًبسانُم ّيِتأيِ «هتاسايِق ٍناطبْضَيو



 مالا كن
 :لاق َ آ د 8 رَبلاب ٌروطارَبْم اربَمو

 مخ زم
 دى

 َوَحَأ ام !ٌعي !ٌعيدَب بوت
 و

 ة فخ
 ةشامك

 «ةس

 و 0

 «!هب رعش 0 هاا داك



 «ةطايخلا ِةَقْرُغ ْنِم ٌروطارّبإلا َجَرَخ
 :الاق مث ءاّدِج اًريثَك نالاتخُملا ٌَكِحَضف

 ّنآلا َلْغَتْشَت ْنَأ انّيَلَع»

 ٌديدَجلا ُبْوّللا َيِْأَي ىَّتَح ءميظَع ٍطاشتب
 «.اًمامَت روطارّبْمإلا سايق ىلَع





 َديِدَجلا َبْرَّتلا هيف ٌسَبْلَي ةَمِصاعلا يف ضْرَع
5 

 اقُي ْنَأ ِنِبَموَي دعب م ٌروطارْمإلا َرَمَأَو

 .بيجكلا رخافلا روطارّبْمإلا بْوَتب

 هس 1
 َعِمَس الإ ٍدالبلا يف دح





 «يلاتلا مْوَيلا يف

 نالاتخُملا ٍناطاَتَلا ىععّذا

 .اًرهاج ٌراص َديدجملا َبْوَتلا َّنأ

 .ةئودِهاشُي ٍناكَم ّلُك ْنِم ُساَّنلا لمَ

 «!ٌعيدَب ٌبْوَت اذَه» :َنيِراَسَتْسُملا ٌريِبَك لاق
7 



2 3 
 يتايح يف ٌدِهاشأ ْمَل» :ٍسّرَحلا سيئَر لاقو

 «(!بْؤَنلا اذه ْنِم َلَمْجَأ



14 

 ره

 2 م مات ةّيانعب « 2 دي

 32 وطارّبمو هإلا ناسبْلُي ١ و

 ُمْوَي لح

 «نالاتخملا ناط بَحلا لبق

١ 
 ه_



 «ٌميظَعلا ٌروطارْمإلا اهّيأ» :الاقو
 «!اقَح ٌعِئار َفَنِإ

 «ِدئازي ىلإ ٌروطارّبمإلا َعَرْسأف
 .بَهذلا َّنِم ِنْيَريِبك نْيَسيِك ٍنْيَلاتْحُملا ىطغأو

74 



 ٍبيِجَعلا رخافلا هيَ ٌروطارتمإلا َحِرَ
 :هِسْفَل يف لاقو ءاّميظَع اَحَرَف

 «.َديدَّجلا َيِبْوَت َنوُبِحْبَس هع ٍدالبلا ُناَكَش»

 ُفَسْأَو َمَكَ مت َكِلَذ لاق

 2 .ٌضْرَعلا سأل جّرَخو





 ةَعوُفرَم َمالْعَألا َدَجَوف ٌروطارّبمإلا جَرَح
 .ِتافّرْشلاو ٍباوُبألاو ِكيبابّشلا َقْوَ
 ِتاقّرَطلا يف َنيِعمَجَتُم ّساَنلا َدَجّوو
 د #5 0
 .هرورم نورظتنَي

 ُساّنلا َدَأ ىَّبَح ُضْرَعلا ًاَدَب ْنِإ امو

 .َنوفتْهَيو مالعألاب َنوحّرَكُي

 ام
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ي
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د
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 ْمُهَلُك دالبلا ناك 0ك

 ٍبيِجَعلا رخافلا ٍبْوَلا ٍةَّصِقب اوعوَس ْدَق

 .ايكْذألا الإ هاري ال يدنا

 اجلا دعأ لاق
00 

 «!ٌميدَب روطارتمإلا ُبْوَ

 وج تاع ِتَلاقو

 «!ديدَجلا ِهبْوَقب ٌروطاربْمإلا َعَوْرَأ اما



 واع كو قو
 :رخاآ لِجَر لاقو

 «!باِيتلا َنْيَي ُهَل َليثَم ال ُبْوَت اذَه»

 (!َبّوّتلا اذه َلَمْجَأ اما :َنوفِتهَي ْمُهَلُك سائلا لأ





 .اًحَرَق ٌروطاربْمإلا َدادْزإ
 لاق ءايثدلا يف لَجَر دقق هَل حنو

 «!ةثْسِبَل بْوَن ٌلَمجَأ اَذَه»

 كا ع يقل ف م
 «سانلإ هديب حولو ءكحض مث
 و

 .مهيديب ْمُهلك شالا هل حّرلف
 تلا را
 10 مسا



 .هتياهن ْنِم ُضْرَعلا برت

 ميلا َكِلَذ نب ٌروطاربْمإلا ٌّسَحأو
 .هتايَح يف موي ُدَعْسَأ َوُه

 ءروطارّبمإلا ىلإ ٌّيِبَص ٌراشأ ةَأْجَفو
 و هه

 :حاص مث ,ُكَحْضَيو ُكَحْضَي َدَحَأو

 «!ٍراع ٌروطارّبْمإلا !راع ٌروطارّبْمِإلا»



 ةَقيقَحلا ُساّنلا َكَرْدأَف



 نور
5-4 5 

 و
98 

 35 هل

8 
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 جا
21 
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 / ١ م

 اًضيأ ٌروطارّبمإلا َكَرْدَأ

 :لاقو ءاّلَجَح ُهُهْجَو ٌرُمْخاف

 «!نائيبَّحلا ٍنالاتخُملا ينَعَدَح»



 .ابّرَه ُدَق اناكف ٍنالاتْحُملا ٍناطاّيَكلا ا







 «ةبوبخملا تاياكحلا» ٌةَلِسْلِس

 ا ١ 0 0 8

 درولا ةرمحو حلَّتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو يزهر - 0
 هاير رانا كلا
0 

 ةريبكلا ةتفللا -
 فلا ار

 ع

 ناديعج- 4

 ثالثلا تازعلا ١١-
 ةمزجلا وبأ ٌرهلا
 ةمئانلا ةريمألا -
 لزتوبار 5

 َيبهّذلا رعّشلا تاذ ١6-

 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا 15

 ةيلوصافلاو ماس ١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا 18
 ةّيرحّسلا ردقلا -

0 0-7 

 عدفَضلاو ةريمألا - 0

 يسال كيكات - ١

 ةقيشلا نايلحلاو تلا 5
 بيرغلا رئاطلا

 مرا 1
 ريِغَّصلا اموت ١1-

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع -

 ةّرولا ١"
 فيّرلا رأفو ةنيدملا رأف ١"

 ةريهُز 03
 ةباغلا قيرط -“
 لبجلا ريسأ -"4
 ريِغَّصلا طاّيخلا -"ه

 ٌزوإلا ةيعار "5
 جتا ةكلم -0/
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8
 راثلا رئاط 4

 دّرمزلا ةئيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ ١-


